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SENIOR HANDICAP AKTIVNÍ ŽIVOT
ve spolupráci se Spokojeným domovem o.s. jsme ve dnech  02.04. – 
04.04.2010 prezentovali  naše sdružení  v Lysé nad Labem. Prezentace 
byla úspěšná.

NON-HANDICAP 2010
22.04.2010  jsme  se  zúčastnili  v Praze  NON-HANDICAP 
prezentace naší  organizace, kde jsme se zapojili do programu 
Život  s dětskou  mozkovou  obrnou  ve  spolupráci  s klubem 
DEMKA 

REHABILITAČNÍ POBYT TŘEMOŠNÁ
 27.6 – 11.7. 2010 v v těchto dnech 
jsme prožili úžasná dobrodružství  na 
ranči,  napětí  a  adrenalin  v lanovém 
centru,   večery  u  ohně,  skvělé 
uvolnění  v  bazénu  i  pravou 
nefalšovanou  atmosféru   hazardu 
kasína  v Las  Vegas-Třemošná…  a  to 

vše  prošpikované  přátelskou náladou a atmosférou díky klientům 
a osobním asistentům kteří jsou již léta sehraným týmem skvělých 
lidí 

SETKÁNÍ S     PRIMÁTOREM MĚSTA MLADÁ BOLESLAV  
23.8.2010 přátelské  setkání  s primátorem  na  magistrátu  v 
Mladé Boleslavi

PREZENTACE V MNICHOVĚ HRADIŠTI
 8.10 2010  se naše sdružení  DMO, prezentovalo na vernisáži 
výstavy paní Svatoslavy Platošové OS Spokojený domov v kině 
Saturn. Akce byla zorganizovaná k příležitosti Týdne sociálních 
služeb. 

VELETRH MEDICAL FAIR BRNO
20.10.2010 jsme společně s klienty navštívili výstaviště Brno,  získali  jsme další 
kontakty na organizace a představila naše aktivity.
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LÁZEŇSKÝ POBYT VRÁŽ U PÍSKU
Naše  společnost  realizovala  v listopadu  2010  novou  aktivitu  –  a  to  pobyt 
handicapovaných osob s asistenty v lázeňském prostředí včetně procedur.
Tato novinka se především díky osobnímu přístupu ředitele hotelu ing.  Jiřího 
Veselého a jeho vynikajícího týmu setkala s naprosto pozitivním hodnocením 
jak  pořadatelů,  tak  asistentů  a  především  pak  klientů  samých.  Na  základě 
zhodnocení pobytu jsme se rozhodli pro opakování akce 
v roce 2011, kdy ovšem pro naše klienty chystáme pobyt dokonce 14-ti denní!

19.12.2010  BENEFIČNÍ KONCERT OLYMPIA MLADÁ BOLESLAV
         Nadace  SPONTE  SUA,  o.s.  uspořádala  charitativní  koncert   v  nákupním 
centru Olympia  v Mladé  Boleslavi,  dne 19.12.2010,  pod záštitou  primátora  města 
Mladá Boleslav, Raduana Nwelatiho. 
         Při organizaci koncertu pomáhalo i občanské sdružení DMO POBYTY, které 
pořádá rehabilitační pobyty pro lidi postižené dětskou mozkovou obrnou. Občanské 
sdružení tak mohlo prezentovat své minulé, ale i budoucí aktivity, jichž má v plánu 
mnoho.  Dalším,  kdo  se  účastnil  příprav  koncertu,  byla  firma  Help  Centrum, 
zastoupená  Mgr.  Helenou Šádkovou,  která poskytla  elektrický  vozík  jako dar  pro 
vylosovaného výherce. 

Následně  byli  moderátorem  koncertu,  Lubošem  Dvořákem,  vyzváni  zástupci 
nadace Sponte Sua, Ing. Josef Šikýř a Martin Plíhal, aby spolu s radním města Mladá 
Boleslav,  Miroslavem  Olšákem,  vylosovali  zájemce  o elektrický  vozík  v hodnotě 
60.000,-Kč.  Šťastnou majitelkou se  tak stala  Dana Vávrová z Bělé  pod Bezdězem, 
které tímto gratulujeme k výhře a přejeme ji s vozíkem mnoho šťastných kilometrů. 

Poté  Kateřina  Maxová  z občanského  sdružení  DMO  Pobyty,  jako  zástupkyně 
tělesně  postižených,  poděkovala  zástupcům  firem  JM  Partners  a  Abrasiv  za 
dosavadní spolupráci a předala jim věcné dary. 

Nakonec  vystoupila  úspěšná  revivalová  kapela  ABBA  Stars,  která  nám  tak 
připomněla největší hity této švédské skupiny. 

ORGANIZAČNÍ OKÉNKO DMO
V rámci zkvalitnění péče o naše klienty, pořádáme pravidelné asistenční porady, 
kde společně připravujeme program našich akcích
PLÁNUJEME
 Konzultační  hodiny  2x  do  měsíce  vždy  ve  čtvrtek  od  11  –  15h  ve 
společnosti Help centrum.
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 Konzultace jsou  možné po dohodě i v jiných v organizacích.
Občanské sdružení DMO POBYTY o. s.
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